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Оть 10 до 30 №№ въ годъ 

Ковна, 15 1юня. 

Очередная задача русскихъ эсие- 
рантистовъ-—использовать во всей 
полпотЪ предстояций съЪзъ въ ЧевЪ. 
Если послЪдн! назваиь вторымъ 
конгрессомъ, то ва немъ лежить 
обязанность воспользоваться труда- 
ми перваго конгресса, который. вы- 
работал» н$Фсколько  мфропрятй 
какъ разъ въ предъзлахъ опублико- 
ванной программы Кевскаго. кон- 

гресса. Главная и непремФниная обя- 

занность’ второго. конгресса заклю- 
чается, по нашему мнЪн!ю, въ состав- 
лени и выпускЪ обращешя къ пред- 
ствителямъ власти, науки, печати и 
общественныхъ учрежден, съ при- 

зывомъ обратить вниманйя на эспе- 
рантское движене и оказать ему 

содЪйстве, съ ифлью скорЪфйшаго 

введеня языка „эсперанто“ въ учеб- 

ныя заведеня, атакже въ научныя, 
дъловыя си торговыя сношевшя съ 

иностранцами. Въ этомъ отношен/и 

весьма кстати вышла въ свЪтъ пре- 

красная по полнотЪ  свЪдЪн, 

правильности и’ ясности изложеня 

X 
Текуций счетъ въ Ковенск. Отдъл. Соед. Банка (№ 

  брошюра извЪетнаго русскаго 

kk 

Dum la jaro 10-80 numerojn. 

216; 1 5 Esperantista Ĉekbanko   

  

Kovno, la 15/28-an de Junio. 

La пива plej grava devo de 

rusaj esperantistoj -estas—utiligi ple- 

ne la venontan kunvenon en Kiev'o. 

Se ĝi estas nomita „dua kongreso“, 

ĝi devas profiti la rezultatojn de la 

unua kongreso, kiu ellaboris kelkajn 

gravajn decidojn, ĝis nun ne plenu- 

mitajn. Ĉefa kaj nepra devo de la 

ll kongreso estas, niaopinie, jena: ĝi 

devas ellabori kaj publikigi alvokon 

al la aŭtoritatoj kaj reprezentantoj 

de la scienco, gazetaro kaj publikaj 

institucioj, petante atenti la espe- 

rantan movadon kaj helpi ĝin— por 

la plej rapida enkonduko de la 

lingvo „esperanto“ еп lernejojn, 

same kiel en sciencajn,  aferajn kaj 

komercajn rilatojn. 'kun alilandanoj. 

Por tiu celo tre gustatempe aperis 

bonega-Jaŭ pleneco de sciigoj 

klareco kaj reguleco de stilo—bro- 

ŝuro de konata rusa esperantisto
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эсперантиста-пропагандистаг. Андре- 
ева, на ьоторую мы обрашаемъ 
вниман{е всфхъ, кому дороги судьбы 
русскаго эсперантизма. 

ас 

  

propagandisto s-ro Andrejev, pri kiu ni 
atentigas ĉiujn, kiuj sincere deziras 
sukceson al rusa esperantismo. 

GI 
  
  

Хроника Общества 
Kroniko de Kovna Esperantista 

Societo (Ruslando). 
  

e La 5-an de Junio en loka 
komerclernejo, sub prezido de Di- 
rektoro s-ro A. A. Dmoĥovskij, en 
ĉeesto de Honora imembro de K. E. S. 
s-ro A. M. Nedoŝivin, de Prezidanto 
de K. E. S. sro P. D. Medem kaj de 
Instruisto de Esperanto sro N. R. 
Biĉkov okazis unuaj en Ruslando 
ekzamenoj por lernantoj de la supre 
nomita lernejo. 

En ekzamenoj bone sukcesis sep 
personoj al kiuj s-ro A. M. Nedoŝi- 
vin donacis po unu volumo de la 
verkaro de V. N. Devjatnin. 

Post la ekzamenoj sro A. M. 
Nedoŝivin faris malgrandan paro- 
ladon, en kiu li klarigis la signifon 
de la lnternacia lingvo por komercaj 
kaj aferaj rilatoj. 

Dankante s-ron direktoron de 
lernejo, s-ro Nedoŝivin salutis lin, 
kiel unuan lernejestron en Kovno, 
enkondukintan instruadon de lingvo 
Esperanto en lernejon. 

e Lastatempe, krom 72 esperantaj 
ĵurnaloj (vidu 8 4, 5, 6, 7 kaj 8), 
ni ricevis la sekvantan: 

73) Kiir (r. Hapsa). 

—Ho-0-o-p- 

la» Mipa эсперантистов. 
х Qpanyia. VlponaraHAHRMB со- 

юзомъ предпринята анкета о рас- 
пространен Эсперантизма во Фран- 
niu. 

OTBbTBI YXAMOCB NIOJYUHTB OTB 

что въ настоящее время 
370 курсовъ Эспер. языка. 

45-ю городами выдавались 
субсиди на пропаганду. 

х Французское OBO учителей 
насчитываеть свыше 300 членовъ. 

х Китай. Въ Тянь ЦзынЪ откры- 
та роскошная гостиница и названа 
„Hotelo de Esperanto“ 

х Финляндя. Въ raserb o „Ku 
linlehti Perhelukemista“, издаваемой 
въ г. Кеми—введенъ постоянный 
эсперантск!й отдлъ. 

х /Тетербурв. Новая группа эсп-овъ 
въ ИнститутЪ гражданскихъ Инже- 
неровъ. 

Въ настоящее время въ Петер- 
бургЪ существуютъ 9 студенческихъ 
группъ. 

х Вознесенскв. (Херс. г.) Эепе- 
рапто преподается въ мЪстной 
гимнази. ИмЪется библотека, состо- 
ящая изъ 100 книгь и выписыва- 
ется 7 журналовъ. 

— Мошлевв. Эсперанто препода- 
ется въ Коммерческомъ училищф. 
— Астрахань. Новое О-во подъ 

HAa3BaHIeMD: „Astraĥana Societo Espe- 
rantista“. 
— 5000 учениковъ 94 Американ- 

школь  желаютъ  OOMBHHUBATBCA 
открытками. Адресъ: F-ino Elva 
Hayden, R. F. D. or Street no. 2, 
Yamhill County, Oregon U. S. A. 

~ero 

Il-a Tutrusa Kongreso 
Esperantista 
(en Kievo). 

ведется 

  

Karaj Samideanoj.   124 обществъ, которыми сообщено, La antaŭnelonge proektita II tut- 
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ruslanda Kongreso Esperantista 
estas jam efektivaĵo. Ministro de Inter- 
naj Aferoj permesis ĝin kaj oficialigis 
jenan laborprogramon: 

l) Generala propagando. 
2) Instruado de esp-o en 

ŝtataj lernejoj. 3 
3) Esp-a librovendado kaj 

libreldonado. 
4) Organiziĝo de ruslandaj 

esp-istaj institucioj. 
5) Organizo de rusiandaj 

kongresaj. 
Diskutado kaj raportoj estas 

permesitaj en lingvoj rusa kaj espe- 
ranta. Konspektojn de legotaj raportoj 
volu prezenti ĝis la 2-a de aŭgusto 
en ambaŭ lingvoj aparte. 

Programo de amuza 
konsistas el: 

. l) Vespera propaganda vi- 
zito al Tutrusa Ekspozicio. 

2) Dua vizito al Ekspo- 
zicio (tage). 

3) Du ekskursoj tra la 
urbo, kiuj okazos laŭ kontrolita 
plano tiamaniere, ke la kongre- 
sanoj konatiĝos kun ĉiuj rimar- 
kindaĵoj, posedantaj historian, 
artan aŭ naturbelan intereson, 
neniom laciĝante. 

4) Sippromenado sur Dnjepr 
9) Simfonia koncerto en 

Negocista Gardeno. Ravanta 
panoramo de la rivero, iluminita 
urbo kaj haveno. Ges-roj Privat, 
Parrish, Pitlik k. a. vojaĝantoj 
admiris tiun pitoreskan vidaĵon. 
Respondante al demandoj kaj 

esperante pri nultopa alveno de 
samideanoj, O. K. komunikas jenon: 

Alveno. Preferimde estas veni la 
16-n, ĉar la malferma kunsido okazos 
la 17-n matene. De stacio ĝis hotelo 
droŝko—50 kop. ĉiu pakaĵo—10 kop. 
pli. Tramo—»b kop. linio Me 2 iras 
rekte ĝis hotelo, Manporteblaj pakaĵoj 
estas permesataj sur antaŭa platformo. 

Loĝado en hotelo „Kane“ (Esp-ia 
entrepreno) de 90 kop. tage. Laŭvole 

parto 

  

plena pensiono. vs 
Manĝado kunvianda laŭ diversaj 

prezoj. Tagmanĝo de 25 kop. Vegetara: 
matenmanĝo 16- 20 kop. tagm.25 —35 
kop. 

Kartoj provizoraj estas senda- 
taj tuj post ricevo de kotizo (Ri 3.00) 
ĉe Каз150 Яковъ Бородкинъ, Опт 
skaja pl. magazin Okladĉik, Jakov 
Borodkin. 

Familianoj de kongresanoj povas 
pagi nenion sed ricevos nek balotvoĉon 
nek raporton. 

La Organiza Komitato ĝojas 
danki Doktoron L. L. Zamenhof kaj 
multajn samideanojn, esprimintajn 
aprobon alla iniciato. Ĝi dankas 
tiujn, kiuj enskribiĝis kaj alsendis 
raportojn. Ĝi dankas la finnajn espe- 
rantistojn, kiuj promesis veni kiel 
gastoj kaj esperas. ke same venos la 
polaj kaj eksterlandaj. 

Venu samideanoj... Bono de 
ruslanda esperantismo de vi depen- 
das. Venu. Kiev, la Verda Urbo, vin 
inde akceptos. 

Sekretarioj-organizantoj: 
Q. Jaĵgunoviĉ. 
M. Kiperman (Kuzneĉnaja 69). 
V. Traĉevskij. (B. Podvalnaja). 

EF FPF~ 1 

БИБЛ!0ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ. 
Bibliografio. 

La Verkistojn, kiuj deziras, ke 
„K.E.“ raportu pri iliaj eldonaĵoj, 
ni petas sendi al la Redakcio po du 
ekzempleroj de ĉiu verko. 

Novaj libroj ricevitaj de ni por 
recenzo: 

1) Za la mondo. Geografiaj mo- 
nografioj. Volumo 1. Pompei (ltalujo) 
kun 45 bildoj. Prezo 0,-6 Sm. 

2) Ekspozicio internacia 
maraferoj, mara higieno kaj 
elmontro kolonia. 

3) Н. Кабановв. Полный’ эспе- 
рантско-русскй словарь. Цна 70 к. 

~o or 

pri 
Itala
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Grava Alvoko 
Al. la «profesiaj geprofesoroj 
kaj geinstruistoj-esperantistoj! 

  

  

Aliĝu ĉiuj al la Internacia Asocio de 
Instruistoj ! 
  

JARA “KOTIZAĴO: 1 Sm. fr.) 
—q6.p-— 

Internacia Asocio de “Instruistoj 
celas: 1) propagandi Esperanton inter 
geinstruistoj kaj inter gelernantoj; 
2) helpi la alproksimiĝon de geinstru- 
istoj kaj gelernantoj ĉiulandaj; 3) per 
internaciaj rilatoj helpi la disvolviĝon 
kaj solvon de pedagogiaj kaj profe- 
siaj demandoj; 4) eldonadi aŭ helpi 
la “eldonadon de gravajverkoj pe- 
lagogiaj kaj libretoj por gejunularo, 
Е : 

La ĉefa rimedo de I. A. I. estas 
ĝia oficiala, monata organo „Inter- 
nacia Pedagogia revuo“, redaktata 
tute en Esperanto de profesiaj kunla- 
borantoj diverslandaj kaj diversnaciaj. 
Gia enhavo konsistas el: 1) artikoloj 
pedagogiaj; 2) lernejo kaj insruistoj 
8) Internacia Asocio de Instruistoj 
(oficialaj “raportoj; 4) literaturo: 
a) “pedagogia,” b) profesia, с) por 
junularo; 5) diskutejo (sole por aferoj 
profesiaj aŭ pedagogiaj); 6) uotoj kaj 
informoj; 7) adresaro de geinstruistoj; 
8) bibliografio. 

La Revuo alportas ne nur arti- 
kolojn orginalajn, verkitajn speciale 
рог ĝi, sed : ankaŭ ĵojn kuj 

(250 

tradukaj 
estraktojn de gravaj “kaj internacie 
interesaj artikoloj kaj sciigoj, ĉerpitajn 
el la plej bonaj pedagogiaj revuoj 
diverslingvaj. ' Membroj de'l. A. [., 
kiuj «pagas jaran kotizaĵon. l -Sm,, 
ricevas la Revuon senpage; nemem- 
broj por: jara abono 1.500 Sm.—Re- 
dakcio kaj adm: J. Jacobs, kasisto de 
l. A. L, Boomsche 'Sicenweg, 444, 
Antwerpen, “Belgujo, kie oni povas 
ricevi ankaŭ specimenan kajeron, 
post alsendo de internacia respond- 
kupono. 

  

=. 
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MIKSAĴOJ, 
(CM 'b6p). 

FORMIKARO. 

Муравейник). 
СътЪхь поръ, какъ двЪ недЪли 

тому назадъ я написалъ иро му- 
равьевъ, одна идея сверлить мой 
мозгъ. Я ее сегодня сообщу чи- 
TATENAMP „Lingvo internacia“ п если 
она будеть имЪть усиЪхь, я 
распространю ее при помощи дру- 
гихъ газетъ.-—Предлагаю учредить 
пропагандное общество подъ наз- 
вантемъ „эсперантсюй муравейникъ- 
(E. F.=Esperantista Formikaro). 3r0 
6OYAEFB OGIMMECTBO HE  офищальное, 
безъ предсфдателя, секретаря, безъ 

членскихъ  взносовъ. 
Члены его будуть связаны только 
простымь обЪщашемъ вербовать 
ежеюдно по одному изъ севоихъ 
родныхъ или знакомыхъь и самому 
ихь обучить эсперанто. Обучеше 
мы начнемъ сейчасъ’ послЪ Берн- 
скаго конгресса, а результаты под- 
считаемь на Парижскомъ (1914). 
По истечени года завербованные 
должны въ свою очередь стать 
муравьями, а мы сами въ это 
время продолжаемъ вербовать дру- 
гихъ. Понятно, не `веЪ дотащатъ 
свое зерно до муравейника. Сто 
CbMAHB ‘потеряется, тысяча ихъ 
потеряется; нъкоторыхъ муравьевъ 
раздавитъ тяжелая нога бездЪйствя, 
равнодуц!я и малодуция. Однако, 
Я полагаю, что дфло это можетъ 
дать важные результаты, разбудить 
нашу дремлющую дЪятельность и 
усилить наши слабыя группы. По- 
пробуемъ, дороме друзья. Если Вы 
согласитесь, то пошлиже мнЪ лишь 
открытку*) съ вашимъ адресомъ 
(конечно имя и фамиля) И началь- 
ными буквами нашего’ назвацёт 
„E. P.“ M mir MocMOTpHMB. . 

M35 „Lingvo internacia“ (Era), 
  

Paris Адресовать: 
Al 

*) Оть penakuin. 
internacia“. 33, rue Lacepede „Lingvo 

Sinjoro Era. 
  

Издатель Аовенское Общество Эсперантистовв. 

  

Редакторъ М. С. Валентинов 
„Гов. Тип. М. Соколовскаго“ въ КовнЪ 

 


